
O País 

Localizada na América Central, entre El Salvador e México 
a República da Guatemala tem aproximadamente 16,9 mi-
lhões de habitantes. Sendo assim, o país mais populoso da 
américa central. Sua população é majoritariamente resi-
dente na parte sul do país e sua economia é baseada na 
prestação de serviços seguido do setor industrial e da agri-
cultura.  

Seu idioma principal é o Espanhol, e a linguagem maia ain-
da é utilizada. Sua religião predominante é o catolicismo 
romano, junto do protestantismo e da religião indígena 
maia. A população Guatemalense tem um enorme histórico 
de imigração tanto legal quanto ilegal para o México, Esta-
dos Unidos e Canadá por causa dos seus problemas econô-
micos, sua instabilidade política e seus desastres naturais. 

A participação internacional da Guatemala é feita através 
de sua participação  no OMI, ONU e FMI.  

O País e o UNICEF 

De acordo com o relatório do UNICEF os focos da Guate-
mala do último ano eram a desnutrição, a promoção inte-
grada da saúde e educação de qualidade. O estudo da po-
breza revelou o agravamento da mesma, juntamente com a 
privação de direitos.  

Recentemente a Guatemala lançou uma iniciativa para au-
mentar o nível de saneamento básico para países de baixo 
desenvolvimento, além de apoiar mulheres indígenas na 
gestão escolar, deu suporte também a expansão a proteção 
municipal à criança, aumentando a cobertura de suporte 
para mais municípios.  

Guatemala e o Recrutamento de Crianças 

A Guatemala foi um dos países que aderiu aos princípios de 
Paris contra o recrutamento de crianças soldado. Vários 
casos de recrutamento infantil foram registrados anterior-
mente ao acordo. Crianças essas chamadas de detectores 
de minas, que limpavam os campos antes dos soldados 

chegarem. 

Durante anos o recrutamento infantil era uma prática ad-
quirida pelo país, tanto por ações governamentais quanto 
por parte de grupos paramilitares. Porém, durante os últi-
mos anos com a ratificação de alguns documentos , a práti-
ca se tornou menos recorrente no país, principalmente por 
parte do governo, onde hoje o recrutamento de crianças 
soldado se tornou ilegal. 

A Guatemala ratificou uma série de documentos que dizem 
respeito ao uso de crianças como soldados, entre eles: a 
Convenção sobre os Direitos das Crianças (1990), o Protoco-
lo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança re-
lativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infan-
til (2002) e o Protocolo opcional para a Convenção dos Di-
reitos da Criança que trata do envolvimento infantil em con-
flitos armados (2002).  
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